Uznesenia z 1. (prvého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 6. marca 2017 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 1
schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za - 5 JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír
Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 2
schvaľuje:
overovateľov zápisnice: JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček
Hlasovanie:
Za - 5 JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír
Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
3. K informáciám
Uznesenie č. 3
berie na vedomie:
- informáciu o ukončení verejnej obchodnej súťaže na odkup morálne opotrebovanej
káblovej televízie a prenájom priestorov na umiestnenie technológie pre prevádzkovanie
optickej káblovej televízie v obci. Do súťaže sa zapojili 2 spoločnosti a to Aegus, s.r.o.

Teplička nad Váhom a TES Media, s.r.o., Žilina. Komisia vyhodnocovala súťažné návrhy
na základe viacerých kritérií:
1. výška navrhovanej ceny za odkúpenie morálne opotrebenej KTV
2. výška navrhovanej ceny za prenájom nebytových priestorov od obce
3. podnikateľský zámer na zriadenie a prevádzkovanie optickej káblovej televízie
Pri hodnotení boli obe firmy podľa jednotlivých kritérií bodované, pričom firma Aegus, s.r.o.
získala v konečnom hodnotení 1000 bodov a firma TES Media, s.r.o. získala 1270 bodov
a stala sa tak úspešným uchádzačom, s ktorým bude uzatvorená zmluva
- informáciu o ukončení verejného obstarávania vo veci navýšenia kapacity materskej
školy
Stavebnú časť vyhrala: RISS Plus, s.r.o., Janka Kráľa 85, Kys.Nové Mesto - 210 115,56 €
s DPH
Profesijnú časť vyhrala: ELPRAM, s.r.o., M.Rázusa 23/A, Žilina - 72 958,14 € s DPH.
Ponuku predložili 15 uchádzači.
- informáciu o kolaudácii tribúny v areáli obecného športového klubu dňa 23.02.2017
- informáciu o žiadosti o zmenu územného plánu na zriadenie záhradkárskej osady od
Rozálie Jamal Eddinovej. Územný plán obce je platný a nerieši žiadnu záhradkársku
oblasť.
- informáciu o zmene grantových výziev cez spoločnosť Kia Motors Slovakia. Nebude sa
realizovať priama podpora okolitých obcí, ale podpora bude prebiehať formou programu
na podporu cyklotrás a cyklistiky
- informácia o zmene prezidenta a výkonného riaditeľa spoločnosti Kia Motors Slovakia
(aktuálne je ním Dae - Sik Kim)
- informáciu o zasadnutí stavebnej komisie, ktorá zasadala v nasledovných veciach:
- amfiteáter v areáli materskej školy
- žiadosť Mgr. Martina Kukana, Teplička nad Váhom o prenájom pozemkov KNC 498/2 na
účelom poľnohospodárskeho využitia
- žiadosť Dušana Vajdu (záhradníctvo Vajda) o dhodobý prenájom časti pozemku parc.č.
498/2 o výmere 7200 m2 za účelom prevádzkovania záhradníctva
- informáciu o uskutočnení V. starostovského plesu dňa 11.02.2017. Poďakovanie patrí
komisii kultúry a zamestnancom obce.
- informáciu o uskutočnení fašiangového sprievodu cez obec a fašiangovej zábave dňa
25.02.2017. Poďakovanie patrí obecnému športovému klubu a tým, ktorí sa zapojili do
sprievodu.

- informáciu o udelení Pečate rozvoja obcí a miest od Národného informačného strediska
Slovenskej republiky, a.s. Spoločnosť vykonala analýzu 2926 obcí SR a naša obec bola
vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 30,28% obcí, kde vedenie
samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.
- informáciu o rozhodnutí Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
o neposudzovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí
Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020 (aktualizácia s výhľadom do r. 2023)
- informáciu o žiadosti obce na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina o dočasnú
prevádzku materskej školy v objekte obecného domu č. 129/2 na ulici Potočná
- informáciu o žiadosti spoločnosti Sagacity, s.r.o. (Miroslav Stanovský) o predĺženie lehoty
na dokončenie stavby – 17 b.j. a na komunikáciu a parkoviská na Stavebný rad Varín zo
dňa 02.02.2017. Táto žiadosť nebola predĺžená, nakoľko predĺžiť platnosť stavebného
povolenia bolo možné pred uplynutím tejto lehoty.
- informáciu o stretnutí na Okresnom úrade v Žiline (odbor starostlivosti o životné
prostredie) vo veci výstavby 17b.j. (Miroslav Stanovský) – predĺženie lehoty na dokončenie
stavby na dažďovú kanalizáciu
4. K Obecnému športovému klubu Nededza – rozvoj mládežníckeho futbalu (prípravka Nededza,
Kotrčiná Lúčka) - prezentácia

Uznesenie č. 4
berie na vedomie
informáciu o rozvoji mládežníckeho futbalu – prípravka Nededza, Kotrčiná Lúčka
5. K Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2016
Uznesenie č. 5
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2016
6. K Cyklomagistrále – nemotorová doprava medzi obcami Nededza a Teplička nad
Váhom
Uznesenie č.6
schvaľuje

názov projektu „Cyklotrasa v katastrálnom území hranica Nededza – Teplička nad Váhom
nemotorová doprava s par. Č. KN -C 498/2“
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č.7
schvaľuje
vydanie súhlasného stanoviska pre územné a stavebné konanie na vybudovanie
cyklistickej trasy podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Radovan Mikuláš v decembri 2015:
„Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora)
do Teplička nad Váhom“
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
7. K amfiteátru – výstavba -informácia
Uznesenie č. 8
berie na vedomie:
Informáciu o projekte výstavbe amfiteátra v areáli materskej školy na par. Č. KN C 2
a odporúča dopracovať do projektu variantu drevenej podlahy aj s rozpočtom
8. K 100. výročiu Dobrovoľného hasičského zboru Nededza - informácia
Uznesenie č. 9
berie na vedomie:
informáciu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Nededzi Petra Staňa o oslave 100.
výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Nededzi, ktoré sa bude konať 15. a 16.07.2017

9. K Rôznemu
b) Uznesenie č. 10
berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016
c) Uznesenie č. 11
berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016

V Nededzi, 06.03.2017

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

